Deze dia’s zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond over de Regionale Energie
Strategie (RES) U16 op 4 maart 2020 in de Wiese in Schalkwijk. Circa 70 personen
hebben zich die avond door wethouder Hilde de Groot en programmamanager Bregje
Tettelaar laten bijpraten over de totstandkoming van de RES in onze regio. Alles wat in
deze dia’s staat en op de avond verteld is, geldt voor de totale regio U16.
Voor iedereen die niet aanwezig was of de informatie nog eens terug wil lezen, is deze
notitie opgesteld. Samen met een overzicht van de gestelde vragen en de antwoorden
daarop vormen zij het verslag van de avond.

Disclaimer: Deze presentatie weerspiegelt de stand van zaken op 4 maart 2020.
Daardoor kan deze informatie afwijken van de gegevens in de uiteindelijke (ontwerp-)
RES.
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Waarom een Regionale Energie Strategie?
In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben 195 landen afgesproken om de
opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2°C en liefst tot 1,5°C. Daarvoor
moet de uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in hoeveelheid CO2, fors omlaag.
In Nederland is in de Klimaatwet en het Klimaatakkoord vastgelegd hoe Nederland
gaat bijdragen aan deze internationale afspraken. In 2030 moet de Nederlandse CO2uitstoot met 49% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken hebben veel
verschillende partijen aan de zogenoemde Klimaattafels gesproken over hoe die 49%
haalbaar is. De uitkomst is het nationale Klimaatakkoord. Daarin is onder andere
afgesproken dat – naast andere zaken zoals uitstootverminderen door de industrie en
windenergie op zee – er 35 Terawattuur (TWh) elektriciteit op land opgewekt moet
worden in 2030.
Er is ook afgesproken dat regio’s de ruimte voor die opwek gaan zoeken. Dat doen zij
in een Regionale Energie Strategie (RES). De lappendeken van Nederland laat zien
welke dertig RES-regio’s er zijn. Houten is aangesloten bij de RES-regio U16, het
grote rode gebied in de provincie Utrecht. Dit gebied betreft 16 gemeenten rond en
inclusief de stad Utrecht, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. Binnen deze regio
zoeken we ruimte voor 1-2 TWh duurzame elektriciteit.
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Over hoeveel energie hebben we het?
In Nederland zoeken we ruimte voor 35 TWh aan elektriciteit op land. In de RES-regio
U16 gaat het om 1-2 TWh. Maar wat moet je je voorstellen bij die getallen? Om daar
een beetje gevoel bij te krijgen dit plaatje.
1 TWh is de hoeveelheid energie in 1 jaar van …
… 152 windturbines van het formaat Windpark Houten.
OF
… 90 windturbines van ongeveer het verwachte formaat van Windpark Goyerbrug.
OF
…1.665 hectares zonnevelden.
Etcetera.
Dit plaatje is dus 1 TWh opgewekt met óf de ene techniek óf de andere techniek.
Uiteindelijk zal niet één techniek in alle energie gaan voorzien, maar wordt het een mix
van verschillende technieken. Welke mix en waar deze een plek gaan krijgen? Daar
gaat de Regionale Energie Strategie over.
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Waarover gaat de Regionale Energie Strategie?
De centrale vraag waar de RES om draait, is:
Hoe en waar in de regio U16 wekken we 1-2 TWh duurzame energie op in 2030?
Voor het beantwoorden van die vraag is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze
staan in de Startnotitie RES U16. In de periode juli-oktober 2019 hebben alle
betrokken gemeenteraden, waterschapsbesturen en Provinciale Staten deze
starnotitie vastgesteld. Een paar belangrijke uitgangpunten staan op deze dia:
1. Het uiteindelijke doel is om energieneutraal te worden. De RES 1.0, gericht op
energieproductie in 2030, is een eerste stap om die ambitie te bereiken.
2. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de RES elke twee jaar actualiseren.
Er volgen dus een RES 2.0, 3.0 etc.
3. Voor warmte zijn nog veel technieken in ontwikkeling en is nog veel onderzoek
nodig. En het bod aan het rijk gaat over elektriciteit. Daarom ligt de focus nu op
elektriciteit. In de RES 2.0 krijgt warmte een volwaardiger plek.
4. Om in 2030 energie te produceren, moeten vóór 2025 de benodigde
vergunningen rond zijn. Dat kan alleen voor technieken, zoals windmolens en
zonnevelden.
5. De RES is een opgave voor de hele regio: we maken ‘m samen en voeren ‘m
samen uit. Iedereen doet wat.
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Hoe maken we de Regionale Energie Strategie?
Vorig jaar heeft de gemeenteraad (net als andere raden en besturen) een startnotitie
vastgesteld. Daarin staan afspraken over hoe de RES gemaakt wordt. Bijvoorbeeld
welke onderzoeken gedaan worden. En welke uitgangpunten er gehanteerd worden,
zoals die op de vorige dia stonden.
Het eerste tussenproduct is de ontwerp-RES. Dat is een tussenstand van alle
onderzoeken én, op basis van al die onderzoeken, een conceptbod aan het Rijk
hoeveel energie deze regio in 2030 denkt te kunnen opwekken. Alle RES-regio’s
moeten uiterlijk 1 juni 2020 hun ontwerp-RES en concept-bod inleveren. Dit is dus de
fase waar we nu in zitten! De ontwerp-RES is bijna klaar en gaat dit voorjaar naar de
gemeenteraad.
Vervolgens gaat het Planbureau voor de Leefomgeving rekenen: halen we met al die
ontwerp-strategieën de 35 TWh voor energie op land in Nederland? En zijn de
onderzoeken en aannames een beetje vergelijkbaar? Uiteindelijk moet dat leiden tot
een verdeling tussen de regio’s.
Op basis van die verdeling gaat de RES-regio U16 verder met de RES 1.0. Die bevat
straks de energie-opgave voor onze regio in 2030 met daarbij: 1. de zoekgebieden
waar die energie opgewekt moet gaan worden, en 2. een strategie hoe de realisatie
verder georganiseerd wordt. Uiterlijk 1 maart 2021 moeten we de RES 1.0 inleveren
bij de rijksoverheid.
5

Maar nu eerst de ontwerp-RES en het concept-bod dus.
Zoals gezegd: de ontwerp-RES is een tussenstand van verschillende onderzoeken en
inventarisaties. Op deze dia staan ze opgesomd. In de volgende dia’s lopen we elk van
deze onderzoeken langs. Wat kwam eruit? En tot welke conclusies leidt dat?
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1. Energie-analyse
Voor de hele regio U16 is in beeld gebracht:
1. hoeveel energie er nu wordt verbruikt
2. hoeveel dat in 2050 is op basis van verschillende scenario’s, én
3. wat de potentie van deze regio is voor het duurzaam opwekken van energie.
Voor de Regionale Energiestrategie is het scenario gekozen waarin maximaal energie
wordt bespaard. Energie die je niet nodig hebt, hoef je immers ook niet op te wekken.
Dat is het omcirkelde scenario. In dat scenario kijken we voor de RES even alleen naar
het blauwe balkje. Dat is de hoeveelheid elektriciteit die dan nodig is. Om precies te
zijn: 38,9 Petajoules (PJ). Dat is een andere energie-eenheid. Die 38,9 PJ staat gelijk
aan 10,8 TWh.
De balkjes rechtsonder laten de potentie van de regio zien. Dat is zo lastig te zien,
maar het komt erop neer dat er genoeg potentie is om de energie die we in 2050 nodig
hebben, ook in de U16-regio duurzaam op te wekken. Een energieneutrale U16-regio
is dus mogelijk. Maar we weten dat de plek waar de potentie groot is, meestal niet de
plek is waar het verbruik ook groot is. En er zijn ook seizoensverschillen tussen vraag
en aanbod.
In de RES wordt onderzocht hoe de U16 energieneutraal zou kunnen worden. Bij een
lineaire groei van de hoeveelheid opgewekte energie zou daarvoor 3,6 TWh duurzame
elektriciteit in 2030 nodig zijn (1/3 van 10,8 TWh).
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2. Kansenkaart Stedin
De netbeheerder in onze regio, Stedin, heeft in beeld gebracht hoe het elektriciteitsnet
in deze regio erbij ligt. Op deze kansenkaart staan alle stations die Stedin heeft, en
een inschatting van de ruimte die er op die stations is of te maken is om nieuwe
opwekprojecten aan te sluiten.
Uit de kansenkaart blijkt dat de stations vooral in stedelijk gebied en langs snelwegen
liggen. En dat er genoeg ruimte is om 1-2 TWh aan nieuwe projecten aan te sluiten.
Door de regio loopt ook een hoogspanningsnet van de nationale netbeheerder Tennet.
Door projecten te bundelen kan daar rechtstreeks op aangesloten worden. Dat is
vooral interessant in gebieden die nu relatief ver van de huidige stations liggen.
Wat Stedin ook meegeeft bij deze kaart zijn twee belangrijke opmerkingen:
1. Vergeleken met andere regio’s is het een luxe dat er zoveel ruimte is op het
huidige elektriciteitsnetwerk.
2. Uitbreiding van het net door nieuwe stations te plaatsen, kan natuurlijk. Maar dat
kost veel tijd en is erg duur.
De algemene conclusie vanuit de kansenkaart is: kies locaties zo dat je ze kunt
aansluiten op het huidige elektriciteitsnetwerk.
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3. Inventarisatie van projecten
In de regio hebben we ook een ambtelijke inventarisatie gemaakt van alle
energieprojecten. Daarbij hebben we drie categorieën gehanteerd:
1.
2.

3.

Al gerealiseerde projecten (groen): dat zijn windmolens en zonnevelden die er nu
al staan. Windpark Houten is daar een voorbeeld van.
Zekere projecten in de pijplijn (donkerblauw): dat zijn windmolens en zonnevelden
die er nu nog niet staan, maar waarvan we wel zeker weten dat ze er gaan komen.
Bijvoorbeeld omdat alle benodigde voorbereidingen klaar zijn of de bouw zelfs al
begonnen is. Het zonneveld aan het Groenedijkje in ‘t Goy is daar een voorbeeld
van.
Onzekere projecten in de pijplijn: dat zijn projecten, waarvan we weten dat eraan
gewerkt wordt, maar waarvan het nog niet zeker is of ze er daadwerkelijk komen.
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen heel onzeker (lichtblauw) en een
beetje onzeker (iets donkerder blauw). Heel onzekere projecten staan nog in de
beginfase. Dan lopen er bijvoorbeeld al wel voorbereidingen, maar is er nog geen
vergunningaanvraag ingediend. Een beetje onzekere projecten hebben
bijvoorbeeld al wel een vergunning, maar daarover lopen nog juridische
procedures en/of het project heeft (nog) geen SDE+-subsidie. Windpark
Goyerbrug is daar een voorbeeld van.

Het beeld dat uit dit plaatje naar voren komt is dat er al behoorlijk veel initiatieven
lopen in de U16-regio.
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4. Inventarisatie van beleid
Naast concrete projecten hebben we ook gekeken naar het beleid van de gemeenten
in de U16-regio. Hoeveel ruimte biedt het beleid voor duurzame energie?
Daarbij zien we dat er nu 5 gemeenten vastgesteld beleid hebben voor zonnevelden.
Houten is één van die gemeenten. In deze gemeenten is er alles bij elkaar ruimte voor
255 ha zonnevelden.
Alle andere gemeenten in de U16-regio zijn ook bezig met beleid voor zonnevelden.
En drie gemeenten maken beleid voor windmolens. Denk dan bijvoorbeeld aan het
energielandschap in Rijnenburg, waarover de gemeenteraad Utrecht dit jaar gaat
besluiten.
Hoewel dit allemaal nog in ontwikkeling is, lijkt het alles bij elkaar best veel ruimte te
gaan bieden voor meer duurzame energie. Opgeteld komen we tot ongeveer 1 TWh
aan beleidsruimte, die er nu al is of in ontwikkeling is.
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5. Scan zon op dak
Er is de laatste maanden ook meer ingezoomd in de mogelijkheden oftewel potentie
voor het opwekken van duurzame energie in de U16-regio. Allereerst is een inschatting
gemaakt van hoeveel zonnepanelen er op de daken gelegd zou kunnen worden. Dit is
een heel grove inschatting door een deskundige op basis van landelijke kaarten van
het dakoppervlak.
Wat we zien is een grote potentie voor ‘zon op dak’ op zowel kleine daken (tot 60
zonnepanelen als op grote daken. Voor de RES mogen we alleen de grote daken
meetellen, maar daarvan is de potentie nog steeds 1 TWh.
Voor de kleine daken is in het Klimaatakkoord uitgegaan van een zogenoemde
autonome, landelijke groei van 7 TWh. Die dragen dus wel degelijk bij aan de nationale
energiedoelstellingen, maar via een andere route.
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6. Denkrichtingen wind & zon
Op basis van verschillende denkrichtingen is ook geprobeerd om een gevoel te krijgen
bij de potentie voor zonnevelden en windmolens. Het is lastig om die potentie goed in
beeld te krijgen, omdat er technisch gezien veel kan, maar dat is vanuit ander beleid
niet altijd wenselijk.
Als basis voor de denkrichtingen is deze kaart gebruikt. De kaart is gebaseerd op het
nieuwe provinciale beleid dat nu ontwikkeld wordt. Je ziet waar er (theoretisch) ruimte
is voor duurzame energie (blauw op de kaart), waar niet (paars) en waar onder
voorwaarden (overige kleuren). De paarse gebieden zijn bijvoorbeeld Natura2000gebieden.
Voor windenergie zijn negen verschillende denkrichtingen bekeken, voor zonnevelden
vijf. Bijvoorbeeld: Wat als we windmolens langs de snelwegen zetten? Of bij
bedrijventerreinen? Of in het bos? Of... Wat als we zonnevelden bij infrastructuur
plaatsen? Of in agrarisch gebied? Of rond kernen? In het tabelletje is de bandbreedte
opgenomen van wat elke denkrichting oplevert.
Nogmaals: dit zijn theoretische gedachtenoefeningen om een gevoel te krijgen bij wat
er zou kunnen. Het algemene gevoel dat blijft hangen is dat deze regio een flinke
(theoretische) energie-potentie heeft.
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Conclusies
En dat brengt ons bij de conclusies. Wat zien we nu “door de oogharen heen” als we
naar al die onderzoeken kijken?
We zien dat een energieneutrale regio kan, maar dat er dan flink bespaard moet
worden. We zien dat er al veel initiatieven zijn en dat de regio een grote (technische)
potentie heeft. En we zien dat er ruimte is op het huidige elektriciteitsnetwerk.
Dat alles samen maakt dat de denkrichtingen om energie te gaan produceren langs
grote infrastructuur, op bedrijventerreinen en geclusterd in agrarisch gebied het meest
kansrijk lijken.
Dat is de stand van zaken nu. Op basis hiervan wordt nu de ontwerp-RES met het
conceptbod gemaakt.
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Vervolg
Op 19 mei a.s. vergadert de gemeenteraad van Houten over de ontwerp-RES en het
conceptbod. Alle raden en besturen van de U16-overheden doen dat in de periode
april-mei. Want vóór 1 juni 2020 moeten we de ontwerp-RES en het conceptbod
indienen bij de rijksoverheid.
En vóór 1 maart 2021 moet de RES 1.0 ingediend worden. In de RES 1.0 moeten ook
zoekgebieden staan: waar gaan we energie opwekken en met welke technieken?
Daarover gaan we de komende maanden het gesprek voeren. Met de partijen aan de
bestuurstafel (overheden en Stedin), met regionaal georganiseerde stakeholders én,
last but not least, met onze inwoners.
We komen dus zeker bij u terug de komende maanden.
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Dilemma’s, Stellingen, Vragen & Discussie
Om alvast een idee te geven van de keuzes die de komende maanden aan de orde
zijn, hebben we een paar stellingen en dilemma’s voor u. Daarover gaan de volgende
dia’s.
In de notities onder de dia’s kunt u zien hoe de aanwezigen op 4 maart 2020 ongeveer
gestemd hebben. Soms staan er ook opmerkingen bij, die we die avond genoteerd
hebben. Wij hebben niet de illusie dat dit een weergave is van “dé mening van (het
buitengebied van) Houten”. Daarvoor zijn deze dia’s ook niet bedoeld. Zoals gezegd:
het gaat erom een idee te geven van de gesprekken richting de RES 1.0.
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Uitslag:
40% oneens
60% eens
Op de vraag wat dat ‘iets’ zou moeten zijn, werd veelal geld geantwoord. Daarbij werd
bijvoorbeeld de suggestie gedaan om geld in een fonds te storten. Met dat fonds
zouden dan mensen met een kleine portemonnee geholpen kunnen worden om (ook)
deel te nemen in energieprojecten of verduurzamingsmaatregelen te treffen.
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Uitslag:
40% zonneveld
60% windturbine
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Uitslag:
20% oneens
80% eens
Daarbij werd vanuit de zaal opgemerkt dat een coöperatie daar een mooi middel voor
zou zijn. In Schalkwijk is men bezig met een eigen coöperatie. In Houten is er al een
coöperatie voor zonne-energie.
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Uitslag:
20% bos
20% Groene Hart
60% geen mening
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Uitslag:
30% oneens
70% eens
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Tot slot
Vanuit de dilemma’s en stellingen zijn we op 4 maart direct doorgegaan met het
beantwoorden van vragen uit de zaal. Deze vragen en antwoorden staan in een apart
document: Veelgestelde vragen RES.
Dat document vormt samen met deze presentatie-notities het verslag van de
informatieavond op 4 maart.
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